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DEKLARATION ..

Undertegnede Gaardejer Christian Jepsen Sørensen, Munkgaard,
Seem Sogn, fOT~ligtor herved mig og efterføl~ende Ejere af min
Ejendom Matr.Nr.la, "lg Munkgaard, 24 Varming, Seem Sogn, til at
frr:;deden pas.Matr.Nr.la Munkgaard, Seem Sogn paa den i 1906 ned-
revnG Gaards Grund staaende Bevoksning af Elmetræer ob Tjørn, sas-
ledes som den er angivet paa vedhæftede Kort, ialt ca 55 Træer.

De nævnte Træer skal ~evares saaledes, at de ikke maa f~Jdes,
topskæres, undergrav8G eller paa quien Maade udsættes direkte eller
indirekte for en Behandling, der kan føre til Træernes Ødelæggelse
'311er Forringelse. Det akal dog være tilladt at foretage en saadan
Beskæring, som forstmæssige Hensyn mRRtte tilsige.

Der mRa endvidere ikke opføres Bebyggelse af nogen Art eller
anbringes MARter, Skure, Boder, Beboelsesvogne eller andre Indret-
ninger, der kan virke skæmmende, paa den af Træerne indhegnede
Grund eller udenfor Træerne i en Afstand Rf ~ Meter fra dissp..

Denne Deklnration vil være at tinglyse som servitutstiftende
paa MRtr.Nr.la og 19 Munkgaard, 24 VRrming, 38em Sogn, forud for
Pantegllld.

PRataleretten tilkommer Naturfredningsnævnet for Ribe Amtsraads-
kreds og Danmarks Naturfredninesforening hver for sig eller i For-
ening.

Munkgaard, den 30.November 1945.
Chr.J.Sørensen

Foranstaaende DeklAration godkendes.
Fredningsnævnet for Ribe Amtsraadskreds, den 30.November 1945.
Bruun Chr.Bendixen Anders Ohrt
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Varde, den 22 JULI 1981
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Formandeu

l.ar. lnl1981.

Under henY1ln1ng til naturtredningslovenl § se akal DEV-
net herved meddele, at nævnet dags dato har tilakrevet POlt-
og Telegrar~senet, Teleregion 2, FJernkabelafdelingen, Bane-
glrds~ladsen 2, 6000 Iolding, all8des&

I beayarel.. at Poat- Ol te1e.rat..aeneta aDdra.eD4e .od-
tal.t den lo. J~ 1981 ansleDd8 tilladel•• til etabl.riDl at
telekabel .ell.. Skærbllk0l I.aln1UDd, Ral .. vnet bernd tor
ait 'ftdko .. en4e 1 udrØr at Daturtre4D1D111ovella .i 53 Ol -'7a,
aut tredn111&at Munkea, at 21/12-1966, be4n1111 at beplantDlll1.
"'ed Munk .... at Jo/ll-l9lt-S Ol tredn1q at Ber.lund Irat at 12/12-
1939, .edd.le tilladela. tll den planlacte etabler1nl pi ~lklr.

- -at denne aker 1 onrenalte ...lae .ed de fremsendte tecn111&8ra.Y.

oC de ..met 1 øn1et li'fileoplTaniDler.
Det er eDdYldere et Yilk1r, at paas.cen under 6kall.bak

(Munk.....ns anøb) udrøre•• ed 4e a1nd.lt sul1Ce lD4lreb 1 ter-
~et 0l .ed omhyllelic retabl.riDI.

IlBemetsatgørel•• kan lDdbrll11.'tor Oftrrredn1qlr&met,
AIIa.1iegade1, 12;6 I.øbenbaYn~, at &Ddrageren, aamt de 1 utur-
tredn1ng8lov~ I SS DEYDte perloner, 1~tltut10ner og ~11-
heder, lenelt ~ uger etter at ate_rel.en er ••ddelt de plgælden-
4e.

Eventuel etablerlng al dertor 1kke plbeøndel lnden anke-
fri.ten. udlØb. II

Fredningsstyrelsen,
~maliegade 13,
.1256 København K
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